
 
เปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฟังการบรรยายแนะน า 

“มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต” 
และเข้าร่วม 

“โครงการประเมินการน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ฯ ไปใช้งาน”  
ประจ าปี 2565   

 
 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ได้จัดท า

มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต เพ่ือช่วยให้สถานประกอบ

กิจการสามารถด าเนินการประเมินความเสี่ยงของพนักงานที่นั่งหรือยืนท างานในลักษณะสถิต และปรับปรุงท่าทางการ

ปฏิบัติ งานเ พ่ือช่วยลดการประสบอันตรายจากอาการผิดปกติที่ ระบบกล้ ามเนื้ อและโครงสร้างกระดูก 

(Musculoskeletal Disorders; MSDs) ดังนั้น เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการน ามาตรฐานฉบับนี้ไปใช้ได้

อย่างถูกต้องและเกิดผลตามเจตนารมย์ของมาตรฐาน สถาบันส่ งเสริมความปลอดภัย ฯ จะจัดการบรรยายแนะน า

มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต และจะด าเนินโครงการ

ประเมินการน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ฯ ไปใช้งาน โดยจะมุ่งเน้นไปที่การนั่งท างาน

คอมพิวเตอร์ในส านักงาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในลักษณะสถิตที่พบในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง และพนักงานมี

ความเสี่ยงของปัญหาออฟฟิศซินโดรมที่ส่วนร่างกายต่าง ๆ เช่น คอ ไหล่ ข้อมือ และหลังส่วนล่าง  

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการที่ก าลังประสบปัญหาออฟฟิศซินโดรม

และมีความประสงค์จะด าเนินการประเมินท่าทางการนั่งท างานคอมพิวเตอร์ของพนักงานส านักงาน เข้าร่วมฟังการบรรยาย

แนะน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต และสมัครเข้าร่วมเป็น

สถานประกอบกิจการต้นแบบใน “โครงการประเมินการน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ฯ ไปใช้งาน” 

ประจ าปี 2565 โดยสถานประกอบกิจการจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟังการบรรยายแนะน ามาตรฐานการ

ประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ฯ และรับทราบรายละเอียดของโครงการแต่อย่างใด 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือแนะน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิตแก่
สถานประกอบกิจการ จ านวน 20 แห่ง 

2. เพ่ืออธิบายรายละเอียดของโครงการประเมินการน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ฯ 
ไปใช้งานในสถานประกอบกิจการต้นแบบ   



 
วิทยากรผู้บรรยาย  

 รองศาสตราจารย์ ดร. สืบศักดิ์ นันทวานิช 
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประธานคณะท างานร่างมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต 

 
คุณสมบัตขิองสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายแนะน า (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

1. เป็นสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และชลบุรี ที่มุ่งมั่นด าเนินการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแสดงเอกสารหรือหลักฐานการเป็น

สถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นและให้ความส าคัญในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 

2. สมัครในนามนิติบุคคลที่ด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนการขออนุญาตตั้งประกอบกิจการ และ
มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

3. เป็นสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน หรือมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ มีแผนการด าเนินงาน  

4. เป็นสถานประกอบกิจการที่มีความสนใจในปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานส านักงาน อยู่ในระหว่าง
ก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือมีความประสงค์จะด าเนินการแก้ไขปัญหาในเร็ว ๆ นี้ 

 
คุณสมบัติของสถานประกอบกิจการที่มีความสนใจเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ 

1. ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายแนะน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงาน
ในลักษณะสถิตที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ 

2. ได้รับความยินยอมจากผู้มีอ านาจของสถานประกอบกิจการในการเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ และ
มีหลักฐานการได้รับความยินยอมจากผู้มีอ านาจของสถานประกอบกิจการ โดยลงลายมือชื่อประทับ  

3. สามารถให้ความร่วมมือในการเข้าด าเนินการส ารวจสถานีงานคอมพิวเตอร์ในส านักงาน รวมทั้งการสัมภาษณ์ 
การสังเกตการปฏิบัติงาน และการถ่ายภาพท่าทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อมูลตามความเป็นจริง 
ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการต้องสามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินโครงการ โดยจะมีการเข้าส ารวจ
สถานีงานคอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง 

4. สามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานเพ่ือเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ  

5. มีงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงสถานีงานคอมพิวเตอร์ในส านักงาน ส าหรับการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมที่
จ าเป็นในการช่วยปรับท่านั่งท างานคอมพิวเตอร์ของพนักงาน 



 
6. ยินดีให้ใช้ผลการปรับปรุงสถานีงานคอมพิวเตอร์ในส านักงานเป็นกรณีศึกษา เพ่ือประโยชน์เชิงวิจัยและ

พัฒนาของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และเพ่ือน าไปใช้ในการร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ฯ  

 
ค่าใช้จ่าย 

1. สถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมฟังการบรรยายแนะน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฎิบัติงานในลักษณะสถิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

2. สถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประเมินการน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ด้านการยศาสตร์ ฯ ไปใช้งาน อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เสริมที่จ าเป็นส าหรับการปรับปรุงสถานีงาน
คอมพิวเตอร์ (โดยจะขึ้นอยู่กับผลการประเมินท่าทางการปฏิบัติงาน) ซึ่งคาดว่างบประมาณการปรับปรุง
จะไม่เกิน 10,000 บาทต่อสถานีงานคอมพิวเตอร์ 

 
รายละเอียดการสมัคร 
 การเข้าร่วมฟังการบรรยายแนะน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ฯ 

1. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 
2. สถานประกอบกิจการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและส่งใบสมัครและหลักฐานครบถ้วนก่อน จะได้รับ

การพิจารณาเป็นอันดับแรก จ านวนของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมฟังการบรรยายแนะน าจะจ ากัด 
20 แห่งเท่านั้น (สถานประกอบกิจการละ 2 ท่าน) 

3. สถานประกอบกิจการสามารถสมัครผ่าน Google Form ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
(www.tosh.or.th) หรือลิงค ์https://forms.gle/PtYaX83Hgp2wi75DA หรือสแกนคิวอาร์โค้ด  

 
 
 
 
 

 
หลังจากท่ีท าการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล์ตอบกลับเป็นการยืนยันการสมัคร 
 
 

 

http://www.tosh.or.th/
https://forms.gle/PtYaX83Hgp2wi75DA


 
การเข้าร่วมโครงการประเมินการน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ฯ ไปใช้งาน 

1. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 
2. สถานประกอบกิจการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและส่งใบสมัครและหลักฐานครบถ้วนก่อน จะได้รับ

การพิจารณาเป็นอันดับแรก จ านวนของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจะจ ากัดเพียง 3 แห่งเท่านั้น 
3. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จะอธิบายรายละเอียดของการสมัครเข้าร่วมโครงการในวันเข้าร่วมฟัง

การบรรยายแนะน า 
 
การประกาศผลการสมัคร 
 การเข้าร่วมฟังการบรรยายแนะน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ฯ 

1. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จะประกาศผลการสมัครในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 
2. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฟังการ

บรรยายแนะน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ฯ โดยผลการคัดเลือกของสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ถือเป็นทีส่ิ้นสุดและเด็ดขาด 

 การเข้าร่วมโครงการประเมินการน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ฯ ไปใช้งาน 
1. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จะประกาศผลการสมัครในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
2. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ

ประเมินการน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ฯ ไปใช้งาน โดยผลการคัดเลือกของ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ถือเป็นทีส่ิ้นสุดและเด็ดขาด 

 
ระยะเวลาและก าหนดการ 

1. การบรรยายแนะน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต 
จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

2. ระยะเวลาของโครงการประเมินการน ามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ฯ ไปใช้ งาน จะ
อยู่ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565 
 

 
 
 
 
 



 
หมายเหตุ  

1. ก าหนดการวันรับสมัครอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  สถานประกอบกิจการสามารถ
ติดตามการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ (www.tosh.or.th) 

2. สถานประกอบกิจการสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณกฤตติกา เหล่าวัฒนโรจน์ และ คุณสุภารัตน์ คะตา 
- เบอร์โทรศัพท์ :   02-448-9111 ต่อ 603; 061-420-1371  ในเวลา 09.00-16.00 น. 
- E-mail :    kittigar.l@tosh.or.th หรือ rd@tosh.or.th 

http://www.tosh.or.th/
mailto:kittigar.l@tosh.or.th%20หรือ
mailto:rd@tosh.or.th

